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  זכ פרק ירמיהו 
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 מבוא

מנבא ירמיהו את נבואתו נגד כל נביאי השקר הרבים אשר תמכו ביציאה  בפרק זה    בימי צדקיהו.עוסק  בפרק כז  

למרד נגד בבל. ירמיהו פונה לעמים, לצדקיהו, לכוהנים ולעם שלא לשמוע אל דברי נביאי השקר הממליצים למרוד  

 בבל. במלך 
 

 מכוונות למידה ות שאל

 מהו הרקע המדיני לנבואה זו? א. 

 מהו תפקידו של המעשה הסמלי?ב. 

 ויכוח בין ירמיהו לנביאים האחרים? ומהו ה ג. 

 

 ( )חובה המדיני לנבואהההיסטורי והרקע 

הסובבות את ארץ התרחשותה של נבואתנו היא בתקופת המלך צדקיהו. בנבואה זו פונה ירמיהו אל מלכי האומות  

 ן? ישראל. מהי הסיבה לכך שירמיהו פונה אליה 

מצרים  האימפריות  בין  המאבק  זו.  בתקופה  שחלו  לשינויים  הרקע  את  להבין  לתפנית  -אשור-עלינו  הגיע  בבל 

 ,ב לה, כ(מל"ב כג, כט; ירמיהו מו, א; דה" -יש לו הדים רבים בתנ"ך ) קרב כרכמיש -נבוכדנאצר התחזק. במהלך קרב מכריע   כאשר

מלך בבל את צבאות אשור ומצרים, ובמסעות מלחמה נוספים כבש את סוריה וארץ ישראל. נבוכדנאצר, ששלט  הביס  

המרחב,   את  בכל  לבבל  המקדשלקח  את  ,  כלי  ִהגלה 

ואת   העםיהויכין  והמסגר"(  צמרת  החרש    ,)"גלות 

 והמליך תחתיו את צדקיהו ששמר אמונים לבבל.  

לצדקיהו  הרביעית  עסוק  נבוכדנאצר    ,בשנה  היה 

בדיכוי מרידה פנימית בממלכתו, ולכן שב לארצו. מצב 

זה עורר את עמי האזור לחשוב שבבל נחלשת ונפתחת  

עמון,   של  שליחים  מעּוָלה.  להשתחרר  טובה  הזדמנות 

לירו הגיעו  וצידון  צור  אדום,  במטרה  מואב,  שלים 

ולמרוד   הסובבים,  העמים  כל  של  התאגדות  להקים 

במלך בבל. מלכים אלה היו מעוניינים בהצטרפותו של  

להתאגדות   ארצוצדקיהו  של  המרכזי  מיקומה  .  בגלל 

חששם של המלכים היה שאם צדקיהו    -יתה לסייע להם בהצלחת המרד, ולהפך  י הצטרפותו של צדקיהו עשויה ה

 ם.  וה ממלכת יהודה מקום נוח לדריסת רגל לממלכת בבל וסכנה לעמים הסובבייישאר נאמן לבבל, תהו

בבל היא המעצמה החזקה  , ו צדקיהו היה נתון בדילמה קשה: מצד אחד הוא היה כפוף למלך בבל שמינה אותו 

דים אי שיתוף פעולה עם המור, ו ונראה שכדאי לתמוך בה. מצד שני, אם המרד יצליח, יזכה צדקיהו לעצמאות מלאה

 ר.  היה גורם לו למצוא את עצמו מוקף בעמים עוינים הסוגרים עליו מכל עב

לעמים  להצטרף  שכדאי  העם  לב  על  ודיברו  בבל,  נגד  למרד  לצאת  שיש  בעמדה  צידדו  שבירושלים  השקר  נביאי 

 ל. המורדים. לעומתם מנבא ירמיהו כי המרד בבבל ייכשל, ומי שייתן צווארו בעול מלך בבל יינצ

 ו? ריע צדקיהו במציאות מורכבת זכיצד יכ 

 
 שאלת בגרות קיץ תשע"ח 

 ?  למרוד בבלשביקשו מי הם העמים  .1

 ? עמים אלה שמלך יהודה ישתף איתם פעולהל מדוע היה חשוב ועל פי הגאוגרפיה האזורית,  
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 ירמיהו פרק כז 

הֹוָיִקם  )א( ֶלֶכת יְּ ֵראִשית ַממְּ יָ  1בְּ מְּ הּוָדה ָהָיה ַהָדָבר ַהֶזה ֶאל ִירְּ  ה ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר:ֶבן יֹאוִשָיהּו ֶמֶלְך יְּ

ָך   )ב( אֶרָךֹכה ָאַמר ה' ֵאַלי ֲעֵשה לְּ ם ַעל ַצּוָּ  :מֹוֵסרֹות ּוֹמטֹות ּוְנַתתָּ

ֶאל ֶמֶלְך ִצידֹון   )ג( ֶאל ֶמֶלְך ֹצר וְּ ֵני ַעּמֹון וְּ ֶאל ֶמֶלְך בְּ ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב וְּ ָתם ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום וְּ ִשַלחְּ  וְּ

הּוָדה:    ִקָיהּו ֶמֶלְך יְּ רּוָשַלִם ֶאל ִצדְּ ָאִכים ַהָבִאים יְּ ַיד ַמלְּ  בְּ

רּו ֶאל ֲאֹדֵניֶכם: )ד( ָרֵאל ֹכה תֹאמְּ ָבאֹות ֱאֹלֵהי ִישְּ ִצִּויָת ֹאָתם ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר ה' צְּ  וְּ

ֵהָמה אֲ  )ה( ֶאת ַהבְּ ֵני ָהָאֶרץ  ָאֹנִכי ָעִשיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ָהָאָדם וְּ  ֶשר ַעל פְּ

ֵעיָני:   ַתִתיָה ַלֲאֶשר ָיַשר בְּ טּוָיה ּונְּ רֹוִעי ַהנְּ ֹכִחי ַהָגדֹול ּוִבזְּ  בְּ

ֶנאַצר )ו( בּוַכדְּ ַיד נְּ ַעָתה ָאֹנִכי ָנַתִתי ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶלה בְּ דֹו:  וְּ ָעבְּ ַגם ֶאת ַחַית ַהָשֶדה ָנַתִתי לֹו לְּ ִדי וְּ  ֶמֶלְך ָבֶבל ַעבְּ

דּו בֹו גֹוִים ַרִבים ּו  )ז(  ָעבְּ צֹו ַגם הּוא וְּ נֹו ַעד בֹא ֵעת ַארְּ ֶאת ֶבן בְּ נֹו וְּ ֶאת בְּ דּו ֹאתֹו ָכל ַהגֹוִים וְּ ָעבְּ ֹדִלים:וְּ ָלִכים גְּ  מְּ

לָ  )ח( ַהַּממְּ ָהָיה ַהגֹוי וְּ ֵאת ֲאֶשר לֹא  וְּ ֶנאַצר ֶמֶלְך ָבֶבל וְּ בּוַכדְּ דּו ֹאתֹו ֶאת נְּ ארֹו ְבֹעל ָכה ֲאֶשר לֹא ַיַעבְּ  ֶלְך ָבֶבל  מֶ ִיֵתן ֶאת ַצּוָּ

ָידֹו:    ֻאם ה' ַעד ֻתִּמי ֹאָתם בְּ ֹקד ַעל ַהגֹוי ַההּוא נְּ  ַבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶדֶבר ֶאפְּ

 

 ג -, ירמיהו כז ארד"ק

 ה.  וארי בהמורצועות וגידין שקושרין בהן העול על צ  - מוסרות ומוטות

נראה כי המלכים הנזכרים שלחו לצדקיהו שיסכים עמהם וימרדו כולם במלך בבל, לפיכך ציוה האל לירמיהו שיאמר 

 '. הביאו את צווארכם בעול מלך בבל,'(אחרי שיסיימו לומר את שליחותם)אחר שיכלה דברי אדוניהם   למלאכים האלה

 

 כז, ג ן, ירמיהומנחם בן שמעור' 

 . רצועות -  מוסרות

 הן עצים שנקשרו בהם. - ומוטות

 .ים הנזכרים בפרשה הזאתיוארי הגוולאות שינתנו גם הם על צ  -  ונתתם על צוארך

 

 , וענה: ח, ואת דברי הפרשנים- קרא את פסוקים א .2

 מלכי האזור אל צדקיהו מלך יהודה?  ם של  חיישל הא. מדוע הגיעו 

 ?דברים( 3)ת? ומה הציווי לגביהם מהן מוסרות ומוטוב. 

רות  סהמוהסמלית שירמיהו רוצה להעביר ע"י  ג. מה המשמעות  

 והמוטות? 

  

 
 קשה: פסוק א' ופסוק ג' סותרים זה את זה: מפסוק א משמע שהנבואה של פרק כז נאמרה בימי יהויקים ואילו בפסוק ג משמע שהנבואה הזו נאמרה   1

"הנבואה נכתבה פעם בימי יהויקים ופעם בימי צדקיהו ולכן    אזור ניסו להתאחד ולמרוד בנבוכדנאצר מלך בבלפעמים עמי ה תשובה:  בימי צדקיהו?  

פעמים, פעם אחת עם שמו של יהויקים, ופעם עם שמו של צדקיהו. אולם לספר ירמיהו לא נכנסה אלא פעם אחת והפתיחה של ימי יהויקים נשארה 

 במקומה" )דעת מקרא(. 

 המוסרות והמוטות

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=abb8b3ff-f0a4-4125-91bc-8085b916eef6&lang=HEB
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 הנביאים שלמעשים סמליים  ה

 ם. שליוו את המסר הנבואי שלהם במעשים סמליי שוניםבתנ"ך אנו פוגשים נביאים 

 : , ונזכיר מתוך מעשיו הרבים שלוש דוגמאותהירמיהו עצמו הרבה להשתמש באמצעי ז

: "ככה אשחית את  את העם להזהירהמעשה, משמעות  .וכעבור זמן החגורה נרקבהפשתים בנקיק סלע  חגורתירמיהו טמן  (א)

 א(.י- ירמיה יג, אה..." )גאון יהוד

ת  ירמיהו קונה בקבוק ושובר "בקבוק יוצר חרש" לעיני זקני העם בגיא בן הינום לסימן שככה יישבר העם הזה והעיר הזא (ב)

 (.יא-ירמיהו יט, א, י)

אחר החורבן, כשירמיהו בא אל ארץ מצרים בתוך שארית יהודה, הוא טמן אבנים גדולות "במלט במלבן אשר בפתח בית   ( ג)

דנאצר יכה את  כובשנפרעה בתחפנחס, לעיני אנשים יהודים" לסימן שנבוכדנצר ישים כיסאו ממעל לאבנים האלה, כלומר  

 . (י-ירמיהו מג, ט) ארץ מצרים וישלוט בה

 

 שני הסברים( הצע ? )יכה דרמטסמלי בשעה זו באמצעי  יהו להשתמש מדוע נדרש ירמ .3

 

 

 

תה בעלת יאין לנו עדות מפורשת האם הגיעו המוסרות ותוכן הנבואה לעמים השונים, אך בוודאי הנבואה לעמים הי 

למלכות יהודה, אמור היה צדקיהו להבין כי צו ה' להיכנע לבבל אינו נוגע רק    תפקיד ביחס לצדקיהו. מדברי ירמיהו

להשפיע לא רק על מדיניותו של מלך יהודה, אלא על  מנסה  ירמיהו  ט.  אלא לכל המרחב עליו ביקש מלך בבל להשתל

 ת. כל שליחי המדינו
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בטבלה שלפניך  נים. קרא  לשלושה נמענים שו  היא פונה כי    , שלוש פעמיםעצמה    חוזרת על בפרק כז  ת ירמיהו  נבוא .4

 ותה. את הנבואה והשלם א 

 בכל פעם  רשום מי הנמען  ,א. בשורה העליונה

 חלק של הנבואה  תן כותרת לכל ,ב. בעמודה הימנית

 

 הנמען 
 

 כותרת 

 
 ( יא - ג ) 

 
 ( טו -יב ) 

 
 ( כב - טז) 

 הפניה והנמען 

ֶאל   ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב וְּ ָתם ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום וְּ ִשַלחְּ )ג( וְּ

ֶאל ֶמֶלְך ִצידֹון   וְּ ֶאל ֶמֶלְך ֹצר  וְּ ֵני ַעּמֹון  ...  ֶמֶלְך בְּ

ִצִּויָת ֹאָתם ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר ה'   )ד( וְּ

ָרֵאל ָבאֹות ֱאֹלֵהי ִישְּ  ...צְּ

הּוָדה  aיב) יְּ ֶמֶלְך  ִקָיה  ִצדְּ ֶאל  וְּ  )

ָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר ִד  ָכל ַהדְּ ִתי כְּ  ַברְּ

 

ָהָעם  a)טז ָכל  ֶאל  וְּ ַהֹכֲהִנים  ֶאל  וְּ  )

ִתי ֵלאֹמר   ַהֶזה ִדַברְּ

 

ֶאת   וְּ ָהָאָדם  ֶאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָעִשיִתי  ָאֹנִכי  )ה( 

ַהָגדֹול   ֹכִחי  בְּ ָהָאֶרץ  ֵני  פְּ ַעל  ֲאֶשר  ֵהָמה  ַהבְּ

ֵעיָני:  ַתִתיָה ַלֲאֶשר ָיַשר בְּ טּוָיה ּונְּ רֹוִעי ַהנְּ )ו(    ּוִבזְּ

ַיד   בְּ ָהֵאֶלה  ָהֲאָרצֹות  ָכל  ֶאת  ָנַתִתי  ָאֹנִכי  ַעָתה  וְּ

ֶנאַצר  בּוַכדְּ ַגם ֶאת ַחַית ַהָשֶדה  נְּ ִדי וְּ ֶמֶלְך ָבֶבל ַעבְּ

דֹו:  ָעבְּ ֶאת    ָנַתִתי לֹו לְּ דּו ֹאתֹו ָכל ַהגֹוִים וְּ ָעבְּ )ז( וְּ

דּו   ָעבְּ צֹו ַגם הּוא וְּ נֹו ַעד בֹא ֵעת ַארְּ ֶאת ֶבן בְּ נֹו וְּ בְּ

ֹדִלים:  ָלִכים גְּ  בֹו גֹוִים ַרִבים ּומְּ

  

 

ֹעל   ַהגֹוי ֲאֶשר ָיִביא ֶאת ַצָּוארֹו בְּ ֶבל  )יא( וְּ ֶמֶלְך בָּ

דֹו ָיַשב    ַוֲעבָּ ֻאם ה' ַוֲעָבָדּה וְּ ָמתֹו נְּ ִתיו ַעל ַאדְּ ִהַנחְּ וְּ

 ָבּה: 

ֹעל  (  b)יב בְּ אֵריֶכם  ַצּוְּ ֶאת  ָהִביאּו 

ֶבל  יּו  ְוִעְבדּו  ֶמֶלְך בָּ ַעּמֹו ִוחְּ  ֹאתֹו וְּ

עּו ֲאֵליֶהם  aיז) מְּ ִעְבדּו ֶאת  ( ַאל ִתשְּ

ֶבל  יּו   ֶמֶלְך בָּ  ִוחְּ

 

ָלָכה   ַהַּממְּ וְּ ָהָיה ַהגֹוי  וְּ ַיַעְבדּו ֹאתֹו )ח(    ֲאֶשר לֹא 

ֶבל ֵאת ֲאֶשר לֹא ִיֵתן ֶאת    ֶאת ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך בָּ וְּ

ּוַבֶדֶבר   ּוָבָרָעב  ַבֶחֶרב  ָבֶבל  ֶמֶלְך  ֹעל  בְּ ַצָּוארֹו 

ַההּוא   ַהגֹוי  ַעל  ֹקד  ֹאָתם  ֶאפְּ ֻתִּמי  ַעד  ה'  ֻאם  נְּ

ָידֹו:   בְּ

ַעֶּמָך ַבֶחֶרב   )יג( ָלָּמה ָתמּותּו ַאָתה וְּ

ֶאל   ה'  ִדֶבר  ַכֲאֶשר  ּוַבָדֶבר  ָבָרָעב 

ֶבל  ֲאֶשר לֹא ַיֲעֹבד ֶאתַהגֹוי   : ֶמֶלְך בָּ

 

ַהזֹאת  (  bיז) ָהִעיר  ֶיה  ִתהְּ ָלָּמה 

ָבה:   ָחרְּ

 

 

ַאֶתם וְּ ֶאל  )ט(  ִתְשְמעּו  ֶאל    ַאל  וְּ ִביֵאיֶכם  נְּ

ֶאל   וְּ ֵניֶכם  ֹענְּ ֶאל  וְּ ֲחֹלֹמֵתיֶכם  ֶאל  וְּ ֵמיֶכם  ֹקסְּ

לֹא   ֵלאֹמר  ֲאֵליֶכם  ִרים  ֹאמְּ ֵהם  ֲאֶשר  ַכָשֵפיֶכם 

ָבֶבל:  ֶמֶלְך  ֶאת  דּו  ִאים    ַתַעבְּ ִנבְּ ֵהם  ֶשֶקר  ִכי  )י( 

ֶכם   ַמתְּ ַאדְּ ֵמַעל  ֶכם  ֶאתְּ ִחיק  ַהרְּ ַמַען  לְּ ָלֶכם 

ֶתם: וְּ  ֶכם ַוֲאַבדְּ ִתי ֶאתְּ  ִהַדחְּ

 

ִבִאים    ְוַאל ִתְשְמעּו ֶאל)יד(   ֵרי ַהנְּ ִדבְּ

דּו   ִרים ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר לֹא ַתַעבְּ ָהֹאמְּ

ִאים   ִכי ֶשֶקר ֵהם ִנבְּ ֶמֶלְך ָבֶבל  ֶאת 

ֻאם ה'    ָלֶכם: ִתים נְּ ַלחְּ )טו( ִכי לֹא שְּ

ַמַען   לְּ ַלָשֶקר  ִמי  ִבשְּ ִאים  ִנבְּ ֵהם  וְּ

ַאֶתם  הַ  ֶתם  ַוֲאַבדְּ ֶכם  ֶאתְּ ִדיִחי 

ִאים ָלֶכם:  ִבִאים ַהִנבְּ ַהנְּ  וְּ

  ַאל ִתְשְמעּו ֶאל ֹכה ָאַמר ה'  (  b)טז

ָלֶכם   ִאים  ַהִנבְּ ִביֵאיֶכם  נְּ ֵרי  ִדבְּ

ִמָבֶבָלה ֵלאֹמר   ֵלי ֵבית ה' מּוָשִבים  כְּ   ִהֵנה 

ָלֶכם:  ִאים  ִנבְּ ֵהָּמה  ֶשֶקר  ִכי  ֵהָרה  מְּ  ַעָתה 

עּו ֲאֵליֶהם   מְּ דּו ֶאת ֶמֶלְך  )יז( ַאל ִתשְּ ִעבְּ

ָבה:  ֶיה ָהִעיר ַהזֹאת ָחרְּ יּו ָלָּמה ִתהְּ  ָבֶבל ִוחְּ

 

   

ַבר   ִאם ֵיש דְּ ִבִאים ֵהם וְּ ִאם נְּ )יח( וְּ

ָבאֹות   צְּ ַבה'  ָנא  עּו  גְּ ִיפְּ ִאָתם  ה' 

ִתי בֹ  ִבלְּ ֵבית  לְּ אּו ַהֵכִלים ַהנֹוָתִרים בְּ

ּוִבירּוָשַלִם   הּוָדה  יְּ ֶמֶלְך  ּוֵבית  ה' 

ה'  ...  ָבֶבָלה: ָאַמר  ֹכה  ִכי  )כא( 

ַהֵכִלים   ַעל  ָרֵאל  ִישְּ ֱאֹלֵהי  ָבאֹות  צְּ

הּוָדה   ַהנֹוָתִרים ֵבית ה' ּוֵבית ֶמֶלְך יְּ

ָשָּמה    ִוירּוָשָלִם:  )כב( ָבֶבָלה יּוָבאּו וְּ

יּו  ִדי ֹאָתםִיהְּ  ...ַעד יֹום ָפקְּ

 

 מלך בבל  לנבוכדנצר   השיעבוד  תנבוא

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=abb8b3ff-f0a4-4125-91bc-8085b916eef6&lang=HEB


 ירמיהו פרק כז   

 5   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על   נקבע השנתי"  הציון " זכור:   עמירם דומוביץ  

למעשה  .  פונה לשלושה קהלים שוניםוזאת מכיוון שהנבואה    חזרות רבות  ויש בההנבואה בפרק כז היא ארוכה   .5

הוא  בכל פעם  אך מצד שני    ,זו מלאכת מחשבת של ירמיהו אשר מצד אחד חוזר על אותה נבואה שלוש פעמים

 . לקהל היעדומתאים את המסר   ,בדבריו שינוייםעושה 

 לכל שלושת הנבואות שבפרק? שמשותפים שלושה דבריםא. ציין  

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

 

 בין הפניות השונות של ירמיהו: לעמי האזור, לצדקיהו ולכוהנים והעם.   בהם הבדל  שיש דברים חמישהב. ציין 

 הסבר את הטעם לשינויים שירמיהו עושה?  

במילי   ראשוןהבדל  דבריו לעמים  לירמיהו לפתוח את  "הקב"ה אומר  ה'ם:  ישראל"  קצבאות אל  כה אמר  זאת  י  לעומת 
 . מקדים מילים אלוהנים והעם אין הוא ו בפנייתו של ירמיהו לצדקיהו ולכ

עם  להנים ו ובפנייתו של ירמיהו לצדקיהו לכ ,נבואה שקיבל מאת ה' הםשדבריו ירמיהו צריך להבהיר לעמים  הטעם להבדל 
 ה'. נביא האומר את דבריו בשם ותו שהוא כי הם אמורים להכיר אצריך לומר זאת אין הוא 

  שני הבדל 

  הטעם להבדל 

  שלישי הבדל 

  הטעם להבדל 

    רביעיהבדל 

  הטעם להבדל 

  חמישי הבדל 

  הטעם להבדל 

 

 . שירמיהו אומר למלכי האזור התאולוגיםאת שלושת הדברים  בלשונךז וסכם -עיין בפסוקים ה  .6
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ל ַהּגֹוִים ְוֶאת ְבנֹו ְוֶאת ֶבן ְבנֹו" ְבדּו ֹאתֹו כָּ  )ז'(  "ְועָּ

דּו  "  שלושה דורותמלך בבל תארך    של  שמלכותומנבא    ירמיהובנבואה זו   ָעבְּ ֶאת    ֹאתֹווְּ ֶאת    ְבנֹוָכל ַהגֹוִים וְּ ". ֶבן ְבנֹווְּ

", כשנלמד את ספר "עזרא ונחמיה   עליהם נלמד בהמשך השנה  ,חשובה מאד גם להבנת תהליכי שיבת ציוןנבואה זו  

 : מיהו בהמשך הספרנבואה דומה על פרק הזמן של מלכות בבל, נאמרה באופן מדוייק יותר ע"י יר
 

 כ"הירמיהו פרק 

דּו ַהגֹוִים ָהֵאֶלה ֶאת ֶמֶלְך ָבֶבל )יא(  ָעבְּ ַשָּמה וְּ ָבה לְּ ָחרְּ ָתה ָכל ָהָאֶרץ ַהזֹאת לְּ ָהיְּ נָּ   וְּ  ה: ִשְבִעים שָּ

לֹאות  )יב(  ָהָיה ִכמְּ נָּהוְּ    ִשְבִעים שָּ

מֹות עֹו    ִשמְּ ִתי ֹאתֹו לְּ ַשמְּ ִדים וְּ ַעל ֶאֶרץ ַכשְּ ֻאם ה' ֶאת ֲעֹוָנם וְּ ַעל ַהגֹוי ַההּוא נְּ ֹקד ַעל ֶמֶלְך ָבֶבל וְּ  :ָלםֶאפְּ

 

 " עבד" -המילה המנחה 

של   לאורכן  מנחה  מילה  ע.ב.ד מהווה  כי השורש  לב  נשים  בנבואה  כולל  הנבואות. שאלת המפתח בעיון  כל שלוש 

בדברי ירמיהו לעמים הוא מבטיח כי  ל.  העומדת בפני העמים, צדקיהו והעם היא: "לעבוד או לא לעבוד" את מלך בב

 . )פסד' יד(ד יאב את מלך בבל יעבוד   וכנגד זה, מי שלא ,)פס' יא( את אדמתו את מלך בבל יזכה לעבוד מי שיעבוד
 

 

 שאלת בגרות קיץ תשע"ח 

 האם צדקיהו השתתף במרד נגד בבל?  

 מלכים ב פרק כד 

ִקָיהּו: פ  מֹו ִצדְּ ָתיו ַוַיֵסב ֶאת שְּ ָיה ֹדדֹו ַתחְּ ֵלְך ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאת ַמַתנְּ  )יז( ַוַימְּ

שֵ  ֵרה ָשָנה ָמַלְך ִבירּוָשָלִם וְּ ַאַחת ֶעשְּ כֹו וְּ ָמלְּ ִקָיהּו בְּ ַאַחת ָשָנה ִצדְּ ִרים וְּ ָנה: )יח( ֶבן ֶעשְּ ָיהּו ִמִלבְּ מְּ  ם ִאּמֹו ֲחמּוַטל ַבת ִירְּ

הֹוָיִקים:  ֹכל ֲאֶשר ָעָשה יְּ ֵעיֵני ה' כְּ  )יט( ַוַיַעש ָהַרע בְּ

ִלכֹו ֹאָתם ֵמַעל ָפָניו  ָתה ִבירּוָשַלִם ּוִביהּוָדה ַעד ִהשְּ ֶבל:)כ( ִכי ַעל ַאף ה' ָהיְּ  ס ַוִיְמֹרד ִצְדִקיָּהּו ְבֶמֶלְך בָּ

 

 ד.  לא למרו ,מלך יהודהצדקיהו רמיהו אמר ללמרות שי

  ר. נביאי השקשהשתכנע מדברי בגלל ו (לחץ העמים) שיקולים מדיניים בגלל  הצטרף למרד צדקיהו  
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 ירמיהו פרק כז 

עּו ֶאל ִדבְּ  מְּ ִתי ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר ה' ַאל ִתשְּ ֶאל ָכל ָהָעם ַהֶזה ִדַברְּ ֶאל ַהֹכֲהִנים וְּ ִאים ָלֶכם ֵלאֹמר  )טז( וְּ ִביֵאיֶכם ַהִנבְּ  ֵרי נְּ

ִאים ָלֶכם:   ֵהָרה ִכי ֶשֶקר ֵהָּמה ִנבְּ ֵלי ֵבית ה' מּוָשִבים ִמָבֶבָלה ַעָתה מְּ  ִהֵנה כְּ

ָבה: ֶיה ָהִעיר ַהזֹאת ָחרְּ יּו ָלָּמה ִתהְּ דּו ֶאת ֶמֶלְך ָבֶבל ִוחְּ עּו ֲאֵליֶהם ִעבְּ מְּ  )יז( ַאל ִתשְּ

ַבר ה' ִאָתם  )יח ִאם ֵיש דְּ ִבִאים ֵהם וְּ ִאם נְּ  ( וְּ

עּו   גְּ הּוָדה ּוִבירּוָשַלִם ָבֶבָלה:  ]התפללו[  ִיפְּ ֵבית ה' ּוֵבית ֶמֶלְך יְּ ִתי ֹבאּו ַהֵכִלים ַהנֹוָתִרים בְּ ִבלְּ ָבאֹות לְּ  ָנא ַבה' צְּ

 
עַ  ַעל ַהָים וְּ ָבאֹות ֶאל ָהַעֻּמִדים וְּ ַעל ֶיֶתר ַהֵכִלים ַהנֹוָתִרים ָבִעיר ַהזֹאת:)יט( ִכי ֹכה ָאַמר ה' צְּ ֹכנֹות וְּ  ל ַהּמְּ

ֶנאַצר ֶמֶלְך ָבֶבל   )כ(  בּוַכדְּ ָקָחם נְּ  ֲאֶשר לֹא לְּ

ָיה  ָכנְּ לֹותֹו ֶאת יְּ ֵאת ָכל   ַבגְּ הּוָדה ִמירּוָשַלִם ָבֶבָלה וְּ הֹוָיִקים ֶמֶלְך יְּ הּוָדה ִוירּוָשָלִם: ]נכבדי[  ֹחֵריֶבן יְּ  יְּ

הּוָדה ִוירּוָשָלִם:  ָרֵאל ַעל ַהֵכִלים ַהנֹוָתִרים ֵבית ה' ּוֵבית ֶמֶלְך יְּ ָבאֹות ֱאֹלֵהי ִישְּ  )כא( ִכי ֹכה ָאַמר ה' צְּ

ַהֲעִליִתים ַוֲהִשיֹבִתים ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶזה:  )כב( ָבֶבָלה יּוָבאּו וְּ  ֻאם ה' וְּ ִדי ֹאָתם נְּ יּו ַעד יֹום ָפקְּ  ָשָּמה ִיהְּ

 

 כב, וענה בלשונך: -עיין בפסוקים טז .7

 כין? ימה ניבאו נביאי השקר על כלי המקדש שנלקחו לבבל בגלות המלך יהו  ,א. לפי פסוק טז

   ?ביאי השקר ועל כלי המקדש שטרם נלקחו לבבל בגלות יהויכיןעל נ בלעגב. לפי פסוק יח, מה אומר ירמיהו 

 מה מנבא ירמיהו על כלי המקדש שנשארו במקדש לאחר גלות המלך יהויכין?  ,כב-ג. לפי פסוקים יט
 

 
 
 
 
 
 

 שאלת יישום  -שאלת בגרות קיץ תשע"ח 

 , וענה:יד-ירמיהו בפרק א, פסוקים דעיין בנבואת ההקדשה של   .8

 טו?  -מצא נקודות דמיון בין הנבואה שבה התמנה ירמיהו לנביא, לבין מילוי תפקידו בפועל בפרק כז, פס' א

 והסבר כיצד הם באים לידי ביטוי בפרק כז? בפרק א, צטט את הביטויים מנבואת ההקדשה

 פרק כז פרק א 

 עמון מואב אדום צור וצידון.  ירמיהו פונה אל העמים שסביבו 

ר" )ז'(  ת ָכל אֶשר אַצְוָך ְתַדבֵּ ְך ְואֵּ לֵּ י ַעל ָכל אֶשר ֶאְשָלחָך תֵּ   "כִּ

 
במצבים מעורב  ירמיהו  ה',  צו  פי  מול  על  ועומד  מורא,  מעוררי 

 .מלכים, מול נביאים אחרים ומול רצון העם והמלך

ם ְוַעל ַהַמְמָלכֹות" )י(   יָך ַהיֹום ַהֶזה ַעל ַהגֹויִּ ְפַקְדתִּ ה הִּ   "ְראֵּ

 ירמיהו מנבא שמלך בבל יכבוש את כל הארצות.  " 
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